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ການບ ລກິານທີ່ ດເີລດີ ຄເືປົໍ້າໝາຍຂອງພວກເຮາົ 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງນກັກວດສອບ ໃນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ຈດຸປະສງົໃນການກວດສອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າແມ່ນເພື່ ອໄດ ໍ້ຮບັການຮບັປະກນັຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົວ່າເອກະສານລາຍງານການ
ເງນິໂດຍພາບລວມແມ່ນປາສະຈາກຂ ໍ້ຜດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງ, ບ ່ ວ່າຈະເປັນຍ ໍ້ອນການສ ໍ້ໂກງ ຫລ ືຍ ໍ້ອນຄວາມຜດິພາດຕ່າງໆ ແລະ 
ເພື່ ອການອອກບດົລາຍງານຂອງນກັກວດສອບອດິສະຫຼະທີ່ ປະກອບມຄີ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຕ ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ. 
ການຮບັປະກນັທີ່ ສມົເຫດສມົຜນົແມ່ນການຮບັປະກນັໃນລະດບັສ ງ ແຕ່ບ ່ ໄດ ໍ້ຮບັປະກນັວ່າ ການກວດສອບທີ່ ໄດ ໍ້ດ າເນນີໂດຍ
ສອດຄ່ອງກບັ ມາດຕະຖານດ ໍ້ານການກວດສອບສາກນົ ຈະສາມາດກວດພບົຂ ໍ້ຜດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ ອາດເກດີຂ ໍ້ນໄດ ໍ້ຕະຫຼອດ
ທງັໝດົ. ຂ ໍ້ຜດິພາດສາມາດເກດີຂ ໍ້ນຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຍ ໍ້ອນຂ ໍ້ຜດິພາດຕ່າງໆ ແລະ ຖືກພຈິາລະນາວ່າ ສ າຄນັ ຈາກລາຍການດຽວ 
ຫຼ ືຫຼາຍລາຍການລວມກນັ ແລະ ມອີດິທພິນົຕ ່ ການຕດັສນິໃຈທາງເສດຖະກດິຂອງຜ ໍ້ນ າໃຊ ໍ້ເອກະສານລາຍງານການເງນິ. 
ໃນການເປັນສ່ວນໜ ່ ງຂອງການກວດສອບໂດຍສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານດ ໍ້ານການກວດສອບສາກນົ, ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ໃຊ ໍ້ການ
ຕດັສນິ ແລະ ວນິດິໄສແບບມອືາຊບີ ໃນຕະຫຼອດການດ າເນນີການກວດສອບ. ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຍງັໄດ ໍ້: 

 ກ ານດົ ແລະ ປະເມນີບນັດາຄວາມສ່ຽງຂອງຂ ໍ້ຜດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ບ ່ ວ່າຈະເປັນຍ ໍ້ອນ
ການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຍ ໍ້ອນຄວາມຜດິພາດຕ່າງໆ, ອອກແບບ ແລະ ດ າເນນີຂັ ໍ້ນຕອນການກວດສອບເພື່ ອຮອງຮບັບນັດາຄວາມ
ສ່ຽງເຫຼົ່ ານັ ໍ້ນ ແລະ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າຈະໄດ ໍ້ຮບັເອາົຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ພຽງພ  ແລະ ເໝາະສມົ ເພື່ ອເປັນພື ໍ້ນຖານ
ໃຫ ໍ້ແກ່ການອອກຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ. ຄວາມສ່ຽງຂອງການບ ່ ສາມາດກວດພບົຂ ໍ້ຜດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ ມຜີນົ
ມາຈາກການສ ໍ້ໂກງ ແມ່ນສ ງກວ່າຜນົທີ່ ມາຈາກຄວາມຜດິພາດ, ເນື່ ອງຈາກວ່າການສ ໍ້ໂກງອາດລວມມ ີການສມົຮ ໍ້ຮ່ວມ
ຄດິ, ການປອມແປງ, ການລະເລຍີໂດຍຕັ ໍ້ງໃຈ, ການບດິເບອືນ ຫຼ ືລະເມດີຫຼກັການການຄວບຄຸມພາຍໃນ. 

 ທ າຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈກ່ຽວກບັການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການກວດສອບເພື່ ອອອກແບບຂັ ໍ້ນຕອນການກວດສອບ
ທີ່ ເໝາະສມົກບັສະພາບການຕ່າງໆ ແຕ່ບ ່ ໄດ ໍ້ມຈີດຸປະສງົເພື່ ອສະແດງຄ າເຫນັກ່ຽວກບັປະສດິທພິາບຂອງການຄວບຄຸມ 
ພາຍໃນຂອງສາຂາ. 

 ສະຫຸຼບກ່ຽວກບັຄວາມເໝາະສມົຂອງການນ າໃຊ ໍ້ພື ໍ້ນຖານຂອງບນັຊກ່ີຽວຂ ໍ້ອງວ່າດ ໍ້ວຍຫຼກັການແຫ່ງຄວາມສບືເນື່ ອງໃນ
ການດ າເນີນທຸລະກິດ ຂອງຄະນະບ ລິຫານ ໂດຍອີງຕາມຫຼັກຖານການກວດສອບທີ່ ໄດ ໍ້ຮັບ ບ ່ ວ່າຈະເປັນຄວາມບ ່
ແນ່ນອນທີ່ ສ າຄັນທີ່ ອາດເກດີຂ ໍ້ນ ຈາກບນັດາເຫດການ ຫຼື ເງ ື່ອນໄຂທີ່ ອາດເປັນຂ ໍ້ສງົໄສທີ່ ສ າຄນັກ່ຽວກບັຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງສາຂາໃນການສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ. ຖໍ້າຫາກພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າສະຫຸຼບໄດ ໍ້ວ່າມຄີວາມບ ່ ແນ່ນອນ
ທີ່ ສ າຄນັເກດີຂ ໍ້ນ, ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຈະໄດ ໍ້ລະບຸໃນບດົລາຍງານຂອງນກັກວດສອບອດິສະຫຼະ ໃນການເປີດເຜຍີທີ່ ກ່ຽວ 
ຂ ໍ້ອງໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ເພື່ ອສະເໜໃີຫ ໍ້ເອາົໃຈໃສ່ຕື່ ມອກີ ຫຼ ືຖໍ້າຫາກຂາດການເປີດເຜຍີທີ່ ພຽງພ , ພວກ
ຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຈະຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ສະແດງຄ າເຫນັແບບມເີງ ື່ອນໄຂ. ການສະຫຸຼບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າແມ່ນອງີຕາມຫຼກັຖານການກວດ
ສອບທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຈນົເຖງິວນັທີ່ ຂອງບດົລາຍງານຂອງນກັກວດສອບອດິສະຫຼະ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ບນັດາເຫດການໃນອະ 
ນາຄດົ ຫຼ ືເງ ື່ອນໄຂອື່ ນໆ ອາດເປັນສາເຫດເຮດັໃຫ ໍ້ສາຂາຍຸດຕກິານສບືຕ ່ ຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ. 

 ປະເມນີຄວາມເໝາະສມົຂອງນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ໄດ ໍ້ນ າໃຊ ໍ້ ແລະ ຄວາມສມົເຫດສມົຜນົຂອງການຄາດຄະເນທາງ
ບນັຊ ີແລະ ການເປີດເຜຍີທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໂດຍຄະນະບ ລຫິານ. 

ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ປ ກສາຫາລກືບັຄະນະບ ລຫິານກ່ຽວກບັບນັຫາອື່ ນໆ, ການວາງແຜນຂອບເຂດ ແລະ ເວລາຂອງການກວດສອບ 
ແລະ ຂ ໍ້ຄົ ໍ້ນພບົທາງການກວດສອບທີ່ ສ າຄນັ, ລວມເຖິງບນັດາຂ ໍ້ບກົຜ່ອງທີ່ ສ າຄນັຕ່າງໆໃນການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ
ພບົເຫນັໃນລະຫວ່າງການກວດສອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ. 

ບດົລາຍງານຂອງນກັກວດສອບອດິສະຫຼະ 

ຮຽນ: ເຈ ົ ໍ້າຂອງທະນາຄານ ພາບລກິ ເບຮີາດ, ສາຂາ ປາກເຊ  
ຄ າເຫນັ 
ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ໄດ ໍ້ດ າເນນີການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງ ທະນາຄານ ພາບລກິ ເບຮີາດ, ສາຂາ 
ປາກເຊ (“ສາຂາ”), ເຊິ່ ງປະກອບດ ໍ້ວຍໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ນະວນັທ ີ 31 ທນັວາ 2021, ໃບລາຍງານຜນົ
ການດ າເນນີງານ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນເຈົ ໍ້າຂອງ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົສ າລບັປີທີ່ ສິ ໍ້ນສຸດ, ເເລະ 
ບດົອະທບິາຍຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ລວມເຖງິບນັດາບດົສະຫຸຼບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ.  
ໃນຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ, ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງສາຂາເເມ່ນໄດ ໍ້ກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງກບັກດົ 
ໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍການບນັຊຂີອງ ສປປ ລາວ ແລະ ບນັດາລະບຽບການທີ່ ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່
ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການກະກຽມ ແລະ ການນ າສະເໜເີອກະສານລາຍງານການເງນິ.  
ພື ໍ້ນຖານໃນການອອກຄ າເຫນັ 
ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ດ າເນນີການກວດສອບໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ມາດຕະຖານດ ໍ້ານການກວດສອບສາກນົ (IAS). 
ບນັດາຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າທີ່ ພາຍໃຕ ໍ້ມາດຕະຖານດັ່ ງກ່າວເເມ່ນໄດ ໍ້ ຖກືອະທບິາຍເພີ່ ມເຕມີ ໃນ
ວກັ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງນກັກວດສອບ ໃນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໃນບດົລາຍງານຂອງ
ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ. ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າແມ່ນມຄີວາມເປັນເອກະລາດຈາກສາຂາ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັກດົຈນັຍາບນັທາງບນັ 
ຊ ີສ າລບັນກັວຊິາຊບີບນັຊ ີຂອງສະພາມາດຕະຖານດ ໍ້ານຈນັຍາບນັສາກນົ (IESBA Code) ແລະ ບນັດາຂ ໍ້ກ ານດົ
ທາງດ ໍ້ານຈນັຍາບນັທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າໃນ ສປປ ລາວ 
ແລະ ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຍງັໄດ ໍ້ປະຕບິດັບນັດາຄວາມຮບັຜດິຊອບທາງດ ໍ້ານຈນັຍາບນັອື່ ນໆໂດຍສອດຄ່ອງກບັກດົຈນັ
ຍາບນັທາງບນັຊ ີ ສ າລບັນກັວຊິາຊບີບນັຊ ີ ຂອງສະພາມາດຕະຖານດ ໍ້ານຈນັຍາບນັສາກນົ. ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າເຊື່ ອວ່າ 
ຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ຮບັແມ່ນພຽງພ  ແລະ ເໝາະສມົເພື່ ອເປັນພື ໍ້ນຖານໃຫ ໍ້ແກ່ການອອກ
ຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ. 
ບນັຫາທີ່ຄວນເອາົໃຈໃສ່ – ພື ໍ້ນຖານການບນັຊ ີ
ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າສະເໜໃີຫ ໍ້ເອາົໃຈໃສ່ຕ ່  ບດົອະທບິາຍເລກທ ີ 2 ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ທີ່ ໄດ ໍ້ອະທບິາຍ
ນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ໄດ ໍ້ຖກືນ າໃຊ ໍ້ໂດຍສາຂາ. ບນັດານະໂຍບາຍການບນັຊດີັ່ ງກ່າວແມ່ນບ ່ ໄດ ໍ້ມຈີດຸປະສງົທີ່ ຈະ
ນ າສະເໜຖີານະທາງການເງນິ, ຜນົການດ າເນນີງານ ແລະ ກະແສເງນິສດົຂອງສາຂາ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ສອດຄ່ອງກບັຫຼກັການ
ບນັຊສີາກນົທີ່ ຍອມຮບັໂດຍທົ່ ວໄປ. ຄ າເຫນັຂອງພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າແມ່ນບ ່ ໄດ ໍ້ຮບັການແກ ໍ້ໄຂຕ ່ ກບັບນັຫາດັ່ ງກ່າວ. 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະບ ລຫິານຂອງສາຂາຕ ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ຄະນະບ ລຫິານຂອງສາຂາແມ່ນມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໂດຍສອດຄ່ອງ
ກບັ ກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍການບນັຊ ີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບນັດາລະບຽບການອື່ ນໆທີ່ ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໃນການກະກຽມ ແລະ ການນ າສະເໜເີອກະສານລາຍງານການເງນິ ແລະ ສ າລບັບນັດາການ
ຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງທີ່ ທາງຄະນະບ ລຫິານເຫນັວ່າມຄີວາມຈ າເປັນໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານ
ການເງນິໃຫ ໍ້ມຄີວາມຖກືຕ ໍ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ປາສະຈາກຂ ໍ້ຜດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງ, ທີ່ ອາດຈະເກດີຈາກ
ການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຂ ໍ້ຜດິພາດຕ່າງໆ. 

ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ຄະນະບ ລຫິານມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການປະເມນີຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງສາຂາທາງດ ໍ້ານຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນີນທຸລະກດິ, ລວມທງັການເປີດເຜີຍບັນຫາຕ່າງໆທີ່
ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັຫຼກັການແຫ່ງຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ ນ າໃຊ ໍ້ ການບນັຊບີນົພື ໍ້ນຖານຄວາມສບື
ເນື່ ອງໃນການດ າເນີນທຸລະກດິ ເວັ ໍ້ນເສຍແຕ່ທາງຄະນະບ ລຫິານສາຂາ ມີຈດຸປະສົງຢາກຍຸບເລີກສາຂາ ຫຼ ືຢຸດ
ກດິຈະການ ຫຼ ືບ ່ ມທີາງເລອືກທີ່ ເປັນໄປໄດ ໍ້ ແຕ່ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ປະຕບິດັຕາມແບບດັ່ ງກ່າວ. 

 
ຄະນະບ ລຫິານຂອງສາຂາ ແມ່ນມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕ ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງແຕ່ລະປີການບນັຊ ີ ເພື່ ອ
ສະເເດງຄວາມຖກືຕ ໍ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈງິຕ ່ ຖານະການເງນິ ເເລະ ຜນົປະກອບການ ແລະ ກະແສເງນິສດົພາຍໃນປີ
ຂອງສາຂາ. ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິດັ່ ງກ່າວ, ຄະນະບ ລຫິານຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້: 
 

 ຄດັເລອືກເອາົບນັດານະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຢ່າງສອດຄ່ອງ; 

 ພຈິາລະນາບນັດາລາຍການຄາດຄະເນຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ ຮອບຄອບ;  

 ຖະແຫຼງການວ່າບນັດາມາດຕະຖານບນັຊທີີ່ ເໝາະສມົໄດ ໍ້ຖກືປະຕບິດັ, ທຸກຂ ໍ້ຂດັແຍ່ງ ຫຼ ື ການປະຕບິດັທີ່
ບ ່ ສອດຄ່ອງທີ່ ສ າຄນັຕ ່ ກບັມາດຕະຖານການບນັຊ ີ ຕ ໍ້ອງຖກືນ າມາເປີດເຜຍີ ແລະ ອະທບິາຍຢ ່ ໃນເອກະ 
ສານລາຍງານການເງນິ; ແລະ  

 ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິບນົພື ໍ້ນຖານຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ, ເວັ ໍ້ນເສຍເເຕ່
ໃນກ ລະນທີີ່ ສາຂາຫາກ ຫຼ ືຄາດຄະເນວ່າສາຂາບ ່ ສາມາດດ າເນນີທຸລະກດິຕ ່ ໄປໄດ ໍ້. 

 
ຄະນະບ ລຫິານມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຮບັປະກນັວ່າ ການບນັທ ກບນັຊໄີດ ໍ້ຖກືປະຕບິດັຢ່າງຖກືຕ ໍ້ອງ ເຊິ່ ງໄດ ໍ້
ເປີດເຜຍີຖານະການເງນິຂອງສາຂາຢ່າງເໝາະສມົໃນທຸກເວລາ ແລະ ຮບັປະກນັວ່າການບນັທ ກບນັຊແີມ່ນສອດ 
ຄ່ອງກບັລະບບົການບນັຊທີີ່ ໄດ ໍ້ນ າໃຊ ໍ້ຢ ່ . ຄະນະບ ລຫິານຂອງທະນາຄານຍງັຮບັຜດິຊອບຕ ່ ການຮກັສາຊບັສນິຂອງ
ສາຂາ ແລະ ດ ໍ້ວຍເຫດນັ ໍ້ນ ຈ ່ ງມຂີັ ໍ້ນຕອນທີ່ ເໝາະສມົ ເພື່ ອປໍ້ອງກນັ ແລະ ຊອກຫາການສ ໍ້ໂກງ ແລະ ສິ່ ງທີ່ ຜດິ
ປົກກະຕອິື່ ນໆ. 
 
ຄະນະບ ລຫິານຂ ຢັໍ້ງຢືນວ່າ ສາຂາໄດ ໍ້ປະຕບິດັຕາມຂ ໍ້ກ ານດົທີ່ ກ່າວມາຂ ໍ້າງເທງິນັ ໍ້ນ ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍ
ງານການເງນິທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ. 
 
ຖະແຫຼງການຂອງຄະນະບ ລຫິານ 
 
ຄະນະບ ລຫິານຂອງສາຂາມຄີວາມຍນິດຖີະແຫຼງວ່າ ເອກະສານລາຍງານການເງນິທີ່ ໄດ ໍ້ຄດັຕດິນີ ໍ້ແມ່ນໄດ ໍ້ກະກຽມ
ຖກືຕ ໍ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈງິ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍການບນັຊຂີອງ ສປປ ລາວ ແລະ ບນັດາລະບຽບ
ການທີ່ ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການກະກຽມ ແລະ ການນ າສະເໜເີອກະສານລາຍ
ງານການເງນິ. 
 
 

 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະບ ລຫິານຕ ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

ທ່ານ ນາງ ເທບນາລ ີລາດຊະວງົ 

ຜ ໍ້ຈດັການສາຂາ 

28 ກຸມພາ 2022 

ແຂວງ ຈ າປາສກັ, ສປປ ລາວ 

28 ກຸມພາ 2022 



ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ 

ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນເຈົ ໍ້າຂອງ 

ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ 

31/12/2021 31/12/2020
 ລາ້ນກບີ  ລາ້ນກບີ

I ເງນິຝາກຂອງທະນາຄານອ ື່ ນ 54.341 45.391
1 ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 18.1 922 987
2 ເງນິຝາກມກີາໍນດົ 18.2 53.419 44.404
II ເງນິຝາກຂອງລູກຄ ້າ 19 11.171 9.036
1 ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 567 791
2 ເງນິຝາກປະຢັດ 5.662 4.011
3 ເງນິຝາກມກີາໍນດົ 4.942 4.234
III ໜີ້ສິນອ ື່ ນໆ 6.577 5.075
1 ໜີຕ້ອ້ງສົື່ ງດອກເບຍ້ຄາ້ງ ຈື່ າຍ 20 172 84
2 ໜີຕ້ອ້ງສົື່ ງອ ື່ ນໆ 21 6.405 4.991

ໜີ້ສິນທັງໝົດ 72.089 59.502
IV ທຶນ ແລະ ຄັງສໍາ ຮອງ
1 ທນຶຈດົທະບຽນທີື່ ຖອກແລວ້ 23 100.104 100.104
2 ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການ 2.936 2.696
3 ເງນິເເຮທົື່ ວໄປສໍາລບັກດິຈະກາໍສນິເຊ ື່ ອ 14.2 271 364
4 ກາໍໄລສະສມົ 26.421 24.264

ທຶນທັງໝົດ 129.732 127.428
ໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນທັງໝົດ 201.821 186.930

ລໍາດບັ ໜີສ້ນິ ແລະ ທນຶ
ບດົ

ອະທບິາຍ
ເລກທີ

2021 2020

 ລາ້ນກບີ  ລາ້ນກບີ

ກ ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈື່ າຍຈາກການດໍາ ເນີນງານ

1 ລາຍ ຮບັດອກເບຍ້  ແລະ ຄາ້ຍຄ ດອກເບຍ້ 3 7.260 8.297

2 ລາຍຈື່ າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຄາ້ຍຄ ດອກເບຍ້ 3 (684)       (687)       

I.
ລາຍຮັບສຸດທິຈາກດອກເບ ້ຍ ແລະ ຄ ້າຍຄ 
ດອກເບ ້ຍ 6.576 7.610

3 ລາຍຮບັຈາກຄື່ າທໍານຽມ ແລະ ຄື່ າບໍລກິານ 4 264 278

4 ລາຍຈື່ າຍຈາກຄື່ າທໍານຽມ ແລະ ຄື່ າບໍລກິານ 4 (85)       (74)       

5
(ຂາດທນຶ)/ກາໍໄລສຸດທຈິາກການຊ ຂ້າຍເງນິຕາ
ຕື່ າງປະເທດ 5 (680)       381

II. ລາຍຮັບສຸດທິຈາກການດໍາ ເນີນງານ 6.075 8.195

ຂ ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈື່ າຍອ ື່ ນໆ

6 ລາຍຮບັອ ື່ ນໆຈາກການດໍາເນນີງານ 6 1.359 38

7 ລາຍຈື່ າຍໃນການບໍລຫິານ (3.189)    (3.071)    

7.1
ລາຍຈື່ າຍເງນິເດ ອນ ແລະ ລາຍຈື່ າຍອ ື່ ນໆຂອງ
ພະນກັງານ 7 (1.997)    (1.770)    

7.2 ລາຍຈື່ າຍບໍລຫິານອ ື່ ນໆ 8 (1.192)    (1.301)    

8 ລາຍຈື່ າຍຄື່ າຫ ູຍ້ຫຽ້ນ 15 (719)       (690)       

9 ລາຍຈື່ າຍອ ື່ ນໆໃນການດໍາເນນີງານ 9 (10)         (254)       

10
(ລາຍຈື່ າຍເງນິເເຮ)/ເກບັຄ ນເງນິແຮສຸດທສໍິາລບັ
ເງນິກູທ້ີື່ ບໍື່ ເກດີດອກອອກຜນົ 14.2 (350)       9

III. ກາໍໄລທັງໝົດກື່ ອນຫັກອາກອນ 3.166 4.227

11 ລາຍຈື່ າຍອາກອນກາໍໄລ 22 (769)       (605)       

IV. ກາໍໄລຫ ັງຫັກອາກອນ 2.397 3.622

ບດົ
ອະທບິາຍ
ເລກທີ

ລາຍການລໍາດບັ
2021 2020

ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ກາໍໄລສຸດທິກື່ ອນຫັກອາກອນ 3.166 4.227

ດດັແກສ້ໍາລບັ:
ລາຍຈື່ າຍຄື່ າຫ ຸຍ້ຫຽ້ນ ແລະ ຄື່ າເສ ື່ ອມ 15 719 690

ລາຍຈື່ າຍເງນິເເຮພາຍໃນປີ 14.2 56 106

ລາຍຮບັດອກເບຍ້ (7.260)       (8.297)       

ລາຍຈື່ າຍດອກເບຍ້ 684 687

ກະແສເງນິສົດຈາກກາໍ ໄລການດໍາ ເນີນງານກື່ ອນ
ການປື່ ຽນແປງໃນຊັບສິນ ແລະ ໜີ ້ສິນ ຈາກ
ການດໍາ ເນີນງານ

(2.635)       (2.587)       

(ເພີື່ ມຂຶນ້)/ຫ ຸດລງົ ຂອງຊບັສນິຈາກການດໍາເນນີງານ
ເງນິຝາກສໍາຮອງຕາມກດົໝາຍ 141            (313)          

ເງນິກູໃ້ຫລູ້ກຄາ້ 21.211 318

ຊບັສນິທາງການເງນິອ ື່ ນໆ 243 243

ຊບັສນິອ ື່ ນໆ 41 1.682

ເພີື່ ມຂຶນ້/(ຫ ຸດລງົ) ໃນໜີສ້ນິຈາກການດໍາເນນີງານ
ເງນິຝາກ ແລະ ເງນິກູຢ້ ມຈາກທະນາຄານອ ື່ ນ 8.950 2.955

ເງນິຝາກລູກຄາ້ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງສົື່ ງລູກຄາ້ອ ື່ ນໆ 2.134 2.383

ອາກອນກາໍໄລທີື່ ໄດຈ້ື່ າຍພາຍໃນປີ 22 (593)          (671)          

ດອກເບຍ້ທີື່ ໄດຮ້ບັ 7.689 6.247

ດອກເບຍ້ທີື່ ໄດຈ້ື່ າຍ (597)          (669)          

ໜີສ້ນິອ ື່ ນໆ 1.415        (1.665)       

ກະແສເງນິສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກາໍ ການດໍາ ເນີນງານ 37.999 7.923

ກິດຈະກາໍ ການລົງທຶນ
ການຊໍາລະເງນິເພ ື່ ອຊ ຊ້ບັສມົບດັຄງົທີື່ (4)               (65)             

ກະແສເງນິສົດສຸດທິ ໃຊ ້ໃນກິດຈະກໍາການລົງທຶນ (4)               (65)             

ປື່ ຽນແປງສຸດທິຂອງເງນິສົດ ແລະ ທຽບເທົື່ າ ເງນິສົດ 37.995 7.858

ເງນິສົດ ແລະ ທຽບເທົື່ າ ເງນິສົດໃນຕົ ້ນປີ 80.868 73.270

ຜົນກະທົບຈາກສື່ ວນຕື່ າ ງຂອງອັດຕາແລກປື່ ຽນ 37              (260)          

ເງນິສົດ ແລະ ທຽບເທົື່ າ ເງນິສົດທາ້ຍໃນປີ 24 118.900 80.868

ລາຍການ ບດົອະທບິາຍເລກທີ
31/12/2021 31/12/2020

 ລາ້ນກບີ  ລາ້ນກບີ
I ເງນິສົດ ແລະ ເງນິຝາກຢູື່  “ທຫລ” 111.765 73.426
1 ເງນິສດົໃນຄງັ 10 3.195 2.009
2 ເງນິຝາກຢູື່  ທຫລ 11 108.570 71.417
II ເງນິຝາກກັບທະນາຄານອ ື່ ນ 7.732 8.179
1 ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 12.1 7.732 8.179

III ລົງທຶນໃນຫ ັກຊັບ 13 1.904 2.147

IV
ເງນິກູໃ້ຫແ້ກື່ ລູກຄ ້າ ,  ຫ ັງຫັກເງນິແຮ
ສະເພາະ

14 70.542 91.940

V ຊັບສົມບົດຄົງທີື່  ແລະ ສິດ ນໍ າໃຊ ້ຊັບສິນ 6.494 7.209
1 ຊບັສມົບດັຄງົທີື່ ມຕີວົຕນົ 15.1 2.215 2.503
2 ສດິນາໍໃຊຊ້ບັສນິ 15.2 4.279 4.706
VI ຊັບສິນອ ື່ ນໆ 3.384 4.029
1 ໜີ ້ຕອ້ງ ຮບັດອກເບຍ້ຄາ້ງຮບັ 16 1.832 2.260
2 ອາກອນ ລື່ ວງ  ໜາ້ 22 801 977
3 ຊບັສນີອ ື່ ນໆ 17 751 792

ຊັບສິນທັງໝົດ 201.821 186.930

ລໍາດບັ ຊບັສນິ
ບດົ

ອະທບິາຍ
ເລກທີ

ລາຍການ ທນຶຈດົທະບຽນ 
ທີື່ຖອກແລວ້

     ຄງັສະສມົ  
ຕາມລະບຽບການ

ເງນິແຮທົື່ ວໄປສໍາລບັ
ກດິຈະກາໍສນິເຊ ື່ ອ ກາໍໄລສະສມົ ລວມ

      (ບດົ ອະ ທ ິບາຍ 
  ເລກ ທ ີ14.2)

ຍອດຍົກມາ ນະວັນທີ 31 ທັນວາ  2020 100.104 2.696 364 24.264 127.428

ກາໍໄລສຸດທພິາຍໃນປີ - - - 2.397 2.397

ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການພາຍໃນປີ - 240 - (240)           -

ເກບັຄ ນເງນິແຮທົື່ ວໄປພາຍໃນປີ - - (130)                        - (130)     

ສື່ ວນຕື່ າງຈາກອດັຕາແລກປື່ ຽນ - - 37 - 37

ຍອດເຫ  ອ  ນະວັນທີ 31 ທັນວາ  2021 100.104 2.936 271 26.421 129.732

ສະ ກຸນ ເງນິ: ລາ້ນ ກບີ


